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Sammanfattning 
POUR (postoperativ urinretention) är en välkänd komplikation efter operation och 
incidensen för POUR varierar i olika studier mellan 0,5 % till 70 %. Det 
framkommer också att patienten kan ha POUR redan innan operationen startar. 
Felaktig behandling av POUR kan bli orsak till blåsuttänjning, urinvägsinfektion 
och kateterrelaterade komplikationer. Därför är det viktigt att det finns ett 
evidensbaserat förhållningssätt för att förebygga och behandla POUR under pre-, 
per- och postoperativa perioden. Syftet med studien var göra en sammanställning 
av befintlig kunskap när det gäller riskfaktorer för att utveckla urinretention efter 
elektiv operation. Metoden som valdes var en litteraturstudie där kvantitativa 
artiklar har ingått. Analysen av artiklarnas resultat har skett enligt kvantitativ 
metod. Resultatet visade på tolv riskfaktorer för POUR och spridningen av dessa 
var stor i artiklarna. Ingen faktor förekom i alla artiklar. Slutsats. Flera studier 
pekar på att orsaken för POUR kan vara en kombination av flera olika 
riskfaktorer, och det finns svårigheter med att sammanställa de enskilda 
riskfaktorerna. Därför bör patienter som ska opereras observeras med Bladderscan 
och vid behov behandlas med intermittent kateterisering. 
 

Nyckelord: elektiv, kateterisering av urinblåsan, operation, postoperativa 
komplikationer, riskfaktorer, urinretention.  
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INLEDNING  
 
I våra arbeten på operations- respektive uppvakningsavdelningen reflekterade vi 
över om det finns behov av att sätta kvarliggande urinkateter (KAD) på så många 
patienter som vi gör idag. Som ett exempel kan vi ta patienter som genomgår 
elektiv ortopedisk operation för total knäplastik (elektiv kirurgi innebär ett 
kirurgiskt ingrepp som görs vid ett i förväg bestämt tillfälle, dvs. inte i en akut 
situation). Eftersom patienterna inte får epiduralanestesi med kvarliggande kateter 
längre (epiduralanestesi= regional bedövning som tillämpas vid kirurgiska ingrepp 
i nedre kroppshalvan) utan får spinalanestesi (ryggbedövning, regional 
bedövning) tillsammans med LIA-bedövning (lokalbedövning som läggs lokalt i 
leden), och vi dessutom kan kontrollera mängden urin i blåsan med hjälp av 
Bladderscan (portabel, noninvasiv ultraljudsapparat för mätning av volymen i 
urinblåsan), känns behovet av KAD onödigt hos många av dessa patienter. 
Fortsätter vi att sätta urinkateter på dessa patienter för att vi alltid gjort det eller 
finns det evidens för det?  

Vi har också lärt oss att KAD kan ge vårdrelaterade infektioner med ökade 
kostnader som följd, förlängda vårdtider och ett vårdlidande för patienten. 
Samtidigt kan det bli mer störningar för patienten på uppvakningsavdelningen 
med fler kontroller av urinblåsan och fler tappningar om ingen kvarliggande 
kateter insättes (Michelson, Lotke & Steinberg, 1988), vilket bekräftas av 
Rosseland, Stubhaug och Breivik (2002). All personal i sjukvården som vårdar 
patienter måste vara mer uppmärksamma för problemet med urinretention och 
hela tiden tänka på att minimera risken för att patienten ska få en vårdrelaterad 
infektion.  

I vår systematiska litteraturstudie vill vi sammanställa vad det finns för kunskap 
om olika riskfaktorer för att patienter efter elektiv operation ska utveckla 
postoperativ urinretention. Den systematiska litteraturstudien kan leda fram till 
ändrade riktlinjer för patienter som ska genomgå en elektiv operation. De ska 
kanske inte ha någon KAD som kan ge en vårdrelaterad infektion och med de 
följder som det innebär. Det kan också tänkas att det är befogat med KAD hos 
vissa patienter om risken för att få urinretention är hög.  

BAKGRUND  

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) ska målet för sjukvården vara en 
god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården 
skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den 
skall vara av särskilt god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Den skall också vara 
lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen samt 
tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vården och 
behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt 
(a.a.)  
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Sjuksköterskans ansvar 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning från Socialstyrelsen (2005) kan man läsa 
att sjuksköterskan ska söka, analysera och kritiskt granska relevant 
litteratur/information, implementera ny kunskap och därmed verka för en 
omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Evidensbaserad vård 

Med evidensbaserad vård menas en medveten och systematisk strävan att bygga 
vården på en vetenskaplig grund. Detta har sedan länge stöd i svensk lag. 
Tillämpning av vård och omvårdnad som är evidensbaserad innebär att bygga sina 
beslut på bästa tillgängliga vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar. 
Detta blir ett komplement till annan kunskap och ska ske i samråd mellan patient 
och vårdpersonal (SBU, 2009).  

Vårdrelaterade infektioner 

Enligt mätningar gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting och 
Socialstyrelsen (2009), så drabbas var tionde patient på svenska sjukhus av 
vårdrelaterade infektioner. Det som tidigare kallades nosokomiala infektioner 
eller sjukhusinfektioner kallas idag för vårdrelaterade infektioner (VRI). Flera 
rapporter har visat att VRI är ett av de största hoten mot patientsäkerheten. 
Svårighetsgraden av den vårdrelaterade infektionen varierar från lindrig till 
livshotande (a.a.). Socialstyrelsens (2006) definition av VRI lyder: ”Varje 
infektionstillstånd som drabbar patienten till följd av vård, undersökning eller 
behandling inom hälso- och sjukvård eller tandvård oavsett om det 
sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband med vården eller härrör från 
patienten själv samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter 
vårdtillfället. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som 
personal ådragit sig till följd av arbetet.” (a.a.).   

Urinretention  

Definitionen av urinretention är när patienten inte kan tömma urinblåsan (Almås, 
2002). En urinretention är viktig att behandla annars kan det leda till att 
blåsmuskulaturen (detrusormuskeln) blir så uttänjd att den tillfälligt eller 
permanent kan förlora sammandragningsförmågan. Behandlingen består av att 
tömning av urinblåsan sker med hjälp av en urinkateter. Det viktigaste symtomet 
på urinretention är att patienten tömmer små mängder eller ingen urin alls. Ett 
grundläggande behov för patienten är att kunna kontrollera och tömma blåsan. Det 
blir då en viktig omvårdnadsuppgift för sjuksköterskan att följa upp patientens 
blåstömningsmönster och hjälpa honom/henne vid behov (a.a.).  

Mätning av urinblåsans volym med hjälp av en ultraljudsscanner (t ex 
Bladderscan) är ett säkert och enkelt sätt. Sjuksköterskor kan lära sig metoden 
efter en kort instruktion (Rosseland et al., 2002). Scanning förebygger en utspänd 
urinblåsa och undviker onödig kateterisering. Det är rekommenderat att 
vårdpersonalen regelbundet monitorerar urinblåsans mängd för att upptäcka 
postoperativ urinretention (POUR) eller i förebyggande syfte för att undvika det 
(a.a.). Slappendel och Weber (1999) styrker att användningen av ultraljudsscanner 
är enkel för personalen vid elektiv kirurgi. I deras studie halverades antalet 
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kateteriseringar på uppvakningsavdelningen och färre urinvägsinfektioner 
uppstod.  I studien av Stevens (2005) framkommer att trots att portabla 
ultraljudsapparater har funnits sedan 1980-talet används de fortfarande för lite, 
även om de är lätta att använda och pålitliga i sina mätningar. På många sjukhus 
har sjuksköterskorna fortfarande inte tillgång till denna utrustning som skulle 
kunna bespara patienterna besvär och onödiga urinkateteriseringar. Stevens 
(2005) menar att det finns studier som visar att det skulle räcka med att undvika 
12 urinvägsinfektioner för att hämta in kostnaden för ultraljudsapparaten. Stevens 
(2005)  drar också slutsatsen att sjuksköterskornas ansvar att ge en vård med 
högsta kvalité inkluderar att skydda patienten från vårdrelaterade infektioner. 

POUR är en välkänd komplikation efter operation. Joelsson-Alm, Nyman, 
Lindholm, Ulfvarson och Svensén (2009) säger att incidensen för POUR i olika 
studier varierar mellan 0,5 % till 66 % och att patienten kan ha POUR redan innan 
operationen startar. 

Baldini, Bagry, Aprikian, Carli och Phil (2009) beskriver också att POUR är 
vanligt och rapporterar en incidens på mellan 5 % och 70 %. De säger också att 
ultraljud har visat sig vara ett tillförlitligt instrument för att mäta urinblåsans 
volym och är ett bra hjälpmedel vid behandling och övervakning av POUR. 
Felaktig behandling av POUR kan bli orsak till blåsuttänjning, urinvägsinfektion 
och kateterrelaterade komplikationer. De föreslår att det ska finnas ett 
evidensbaserat förhållningssätt för att förebygga och behandla POUR under den 
peroperativa perioden (a.a.). 

Kateterisering 

Volymen i urinblåsan bör inte överstiga 400 ml (Almås, 2002). Det behövs då en 
tömning cirka var 4-5 timme. Om urinblåsan är full och patienten inte klarar av att 
tömma den själv måste patienten få hjälp. Det blir då aktuellt med kateterisering 
eller inläggning av KAD. Eftersom det finns en risk för komplikationer är 
sjukvårdspersonalen idag mer återhållsam med inläggning av KAD än tidigare. En 
KAD ska ordineras av läkare och det bör finnas medicinska skäl till behandlingen. 
Numera rekommenderas istället att urinblåsan töms med intermittent 
kateterisering vid behov. Det innebär att urinen tappas ut genom en enklare 
kateter som avlägsnas när urinblåsan är tömd. Om patienten befinner sig på 
institution ska kateteriseringen utföras av utbildad personal med användning av 
steril utrustning och aseptisk teknik. Den kvarliggande katetern ska hanteras enligt 
gällande riktlinjer för att förebygga infektion och undvika att skada patienten. Det 
föreligger alltid en viss infektionsrisk vid kateterisering och den ökar om katetern 
ligger kvar lång tid. Användandet av fel teknik vid insättandet ökar också 
infektionsrisken. De som är mest utsatta för urinvägsinfektion är äldre patienter 
(särskilt kvinnor), patienter med diabetes, immunsupprimerade patienter och 
patienter med nedsatt allmäntillstånd. Förebyggandet av kateterassocierade 
urinvägsinfektioner består av att undvika KAD om det är möjligt. Om den ändå 
måste användas ska den tas bort så snart det går. Infektionsrisken stegras med 5-
10 % för varje dygn den ligger kvar (a.a.).  

Kumar, Mannan, Chowdhury, Kong och Pati (2006) säger att en kvarliggande 
kateter ger en högre risk för VRI än intermittent kateterisering. I studien av  
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knäplastiker fick ca 20 % av patienterna POUR och det anses finnas evidens för 
KAD trots risken för infektion (a.a.) . 

I en studie av knä- och höftplastiker kom Michelson et al (1988) fram till att 
korttidsanvändning (<24 h) av KAD reducerar risken för POUR och uttänjning av 
urinblåsan utan att påverka risken för VRI.  

Bigsby och Madhusudana (2009) undersökte om det var nödvändigt att 
kateterisera patienter inför höft- och knäplastikoperation. De kom fram till att 58 
% fick kateteriseras pre- eller postoperativt och menar därför att alla patienter som 
genomgår höft- eller knäplastik med spinalanestesi bör kateteriseras. 

I studien av Luger, Garoscio, Rehder, Oberladstätter och Voelckel (2008) 
framkom att 2/3 av patienterna klarade att tömma blåsan själva och ingen behövde 
KAD. Bladderscan på urinblåsan rekommenderas i stället för rutinmässig 
kateterisering för individuell värdering och upptäckt av urinretention (a.a.) 

Teoretisk referensram  

Benner, Tanner och Cheslas (1999) begrepp expertsjuksköterska har valts som 
teoretisk referensram.  
En expertsjuksköterska är erfaren och har en förmåga att se vad som krävs i den 
specifika situationen och handla utefter den. En expertmässig utövning av 
omvårdande åtgärder kännetecknas av att lindra patientens lidande, minska 
patientens sårbarhet och bevara värdigheten hos patienten. I situationer med olika 
risk- och sårbarhetsnivåer hos patienten utgår handlandet ifrån den sårbarhet, de 
behov och de möjligheter som föreligger i den konkreta situationen. Hos 
expertsjuksköterskan ses en hög kompetens som möjliggör hantering av teknisk 
utrustning och förhindrande av onödiga och störande tekniska procedurer. En 
expertsjuksköterska ser det som sin plikt att argumentera för och få till stånd 
lämpliga modifieringar av behandlingar som inte hjälper patienten (a.a.) 

Med denna teoretiska referensram som stöd, kan expertsjuksköterskan hjälpa 
patienten som genomgår elektiv kirurgi att ses som en individ som befinner sig i 
en situation med risk för vårdrelaterad infektion och urinretention. Om dessa 
komplikationer uppstår medför de ett vårdlidande för patienten. Det är därför 
viktigt för expertsjuksköterskan att se varje individ för sig och det kan leda till 
individuella förberedelser inför den elektiva operationen.  
 
Aktuell forskning från ett antal utvalda studier kommer att sammanställas i en 
litteraturstudie, där fokuseringen ligger på att ta reda på riskfaktorerna för POUR. 
Förhoppningsvis kan det leda till att sjuksköterskan får en ökad kunskap om vilka 
patienter som behöver kateteriseras och kan argumentera för det i sitt arbete. Det 
kan kanske i sin tur leda till att infektionerna orsakade av KAD minskar och 
påverkar patientsäkerheten och kvalitén i vården på ett positivt sätt. 

SYFTE  
Syftet var att göra en sammanställning av befintlig kunskap när det gäller 
riskfaktorer för att utveckla urinretention efter elektiv operation. 
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METOD 

För att kunna veta vilka patienter som har en ökad risk att få POUR, fanns ett 
behov av att ta reda på riskfaktorerna. En systematisk litteraturstudie med 
kvantitativ ansats för att sammanställa tidigare kunskap valdes. En litteraturstudie 
innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom 
ett valt problemområde (Forsberg & Wengström, 2008). Den bör fokusera på 
aktuell forskning och syfta till att finna underlag för beslut i klinisk verksamhet 
(a.a.) Motivet för att göra en litteraturstudie bör vara att skapa en överblick inom 
ett avgränsat område, träna på att sammanställa redan publicerade 
forskningsresultat och skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning (Friberg, 
2006).  
 
Urval 

Artiklarna som söktes skulle vara vetenskapliga, primärkällor, ha en kvantitativ 
ansats och innehålla ett abstrakt som stämde överens med syftet för studien. 
Artiklar som var aktuella inom området, d.v.s. inte äldre än 3-5 år var önskvärda, 
men för att inte riskera att få för lite träffar gjordes sökningen från år 1996 och 
framåt.  
Endast artiklar skrivna på engelska och skandinaviska språk inkluderades 
eftersom författarna till denna litteraturstudie talar och förstår dessa språk.  
För att avgränsa området valdes att exkludera undersökningar om förekomsten av 
POUR vid akut kirurgi. I artiklar där barn undersökts exkluderades dessa.  
 
Sökningarna efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Medline, Cinahl, 
Cochrane, Google scholar och ELIN(Electronic Library Information Navigator).  
Medline valdes därför att den innehåller medicinsk forskning och omfattar nästan 
95 % av den medicinska litteraturen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  
Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller tidskrifter som 
inte finns i Medline (Forsberg & Wengström, 2008).  
Cochrane är en databas som innehåller systematiska litteraturöversikter över 
randomiserade kontrollerade studier inom en mängd olika områden bl.a. 
medicinsk forskning (a.a.). Google Scholar är en sökmotor på internet som 
innehåller vetenskaplig information inom ett brett område av forskning. Sökning 
på internet med hjälp av olika sökmotorer såsom Google Scholar kan vara ett 
komplement då forskarna behöver nya infallsvinklar på sitt intresseområde 
(Willman et al., 2006).  
 
Denna litteraturstudie gjordes som ett examensarbete på kandidatnivå vid 
Blekinge Tekniska Högskola och där finns tillgång till databasen ELIN som 
integrerar information från flera förlag, databaser och öppna e-print arkiv. 
Sökningarna i Medline, Cinahl och ELIN finns redovisade i bilaga 1.  
I Cochrane fanns inga studier som motsvarade syftet och finns därför inte 
redovisade i bilagan. Sökning i Google Scholar och granskning av funna artiklars 
referenslistor gav inget ökat antal artiklar och är därför inte heller med i bilagan.  
 
Sökorden och MeSH-termerna som användes för sökningen initialt var urinary 
retention, postoperative, elective och surgery. Under sökningens gång anpassades 
sökorden efter den databas som söktes i just då. Sökstrategin måste ofta förändras 



6 
 

och anpassas till respektive databas därför att de har olika system för indexering 
och för att kunna utnyttja dem maximalt (Forsberg & Wengström, 2008). 
 
Efter att sökningarna med sökord och begränsningar var gjorda lästes abstrakten 
igenom. 
I Medline användes följande sökord; urinary retention, postoperative care, 
postoperative complications, postoperative period, surgical procedures och 
elective. Dessa söktes först var för sig och kombinerades sedan, (se bilaga 1) samt 
begränsades till fulltext och humans. Nio artiklar lästes igenom i sin helhet och 
fyra valdes ut.  
Därefter gjordes en sökning på samma sätt med sökorden; riskfactors, 
postoperative complications och urinary retention. Dock behövdes ingen 
begränsning eftersom sökningen genererade i ett hanterbart antal träffar som gick 
att överblicka. Sju artiklar lästes igenom i sin helhet och därefter valdes fyra ut. 
Två av dessa var dubletter från första sökningen. 
I Cinahl söktes först på sökorden; urinary retention, postoperative complications 
samt risk factors. Sedan gjordes en kombinering av sökorden. Ingen begränsning 
ansågs nödvändig då antalet träffar inte blev så många. Fyra artiklar lästes igenom 
i sin helhet och två artiklar valdes från Cinahl.  
I ELIN gjordes en sökning på sökorden; urinary retention, risk factors och 
postoperative, som kombinerades ett efter ett. Tre hela artiklar lästes igenom och 
två valdes ut, varav en var dubblett och också hittades i Medline. 
 
De nio artiklar som valdes ut var publicerade mellan 2003-2009 och gjorda i 
Sverige, Danmark, Frankrike (2 st.), Spanien, USA (2 st.), Singapore och Hong 
Kong (se bilaga 2). 

Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsbedömning gjordes på 13 artiklar, som efter att kvalitetsbedömningen var 
klar slutligen blev nio. För att få en god trovärdighet kvalitetsgranskades de 13 
artiklarna med hjälp av två olika protokoll för studier med kvantitativ metod enligt 
Willman et al. (2006) och Carlsson och Eiman (2003). De olika 
bedömningsgraderna jämfördes inte utan protokollen användes ett och ett. 
Granskningen skedde var för sig och sammanfördes sedan av författarna till denna 
litteraturstudie. Fyra artiklar exkluderades pga. olika anledningar (se nedan i 
texten). En sammanställning av de nio slutligt utvalda artiklarna presenteras i en 
artikelmatris (se bilaga 2).  
Enligt Willman et al. (2006) ökar trovärdigheten om granskningen utförs av minst 
två oberoende granskare som sedan sammanför sina tolkningar (a.a.).  När 
kvalitetsgranskningen är klar får forskaren en bättre överblick vad artikeln handlar 
om och ställning kan tas till om innehållet passar syftet och om kvaliteten på 
artikeln är tillräckligt god (Friberg, 2006).  
 
Den första granskningen skedde enligt Willman et al. (2006), där graderingen är 
bra, medel eller dålig och innefattade 13 artiklar. Artiklar som motsvarade syftet 
och bedömdes vara bra eller medel inkluderades. Sex artiklar bedömdes som bra, 
sex artiklar som medel och en artikel som dålig. Den dåliga artikeln exkluderades 
pga. att den största delen av artikeln bestod av ett abstrakt och ett innehåll som var 
så dåligt att den inte förtjänade en andra granskning utan kunde exkluderas direkt.  
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För att öka styrkan i trovärdigheten gjordes en andra kvalitetsgranskning enligt 
Carlsson och Eiman (2003) av de återstående tolv artiklarna. Där blir resultatet av 
granskningen i procent och grad. Grad 1 motsvarar ≥80 %, grad 2 70-79 % och 
grad 3 60- 69 %.  
Vid andra granskningen upptäcktes att en artikel handlade om både elektiva och 
akuta operationer och motsvarade då inte syftet och exkluderades. En artikel 
innehöll allt för svåra tabeller och statistik på för hög nivå och kunde inte 
användas för resultatet så därför fick den också exkluderas.  
En artikel som var av grad 2 var från 1996 och exkluderades till förmån för en 
artikel som motsvarade grad 3. De två sista artiklarna bedömdes som medel i 
första granskningen av Willman et al. (2006) men då valet stod mellan dessa två, 
valdes den med lägre grad i sista granskningen, eftersom den var från 2009 och 
därmed aktuell.  
Artiklar som motsvarade syftet och bedömdes vara grad 1 (3 st), grad 2 (5 st) eller 
grad 3 (1 st) inkluderades. 
 
Analys  
 
De nio valda artiklarna lästes igenom i sin helhet ett flertal gånger. 
Resultatdelarna i artiklarna lästes sedan ytterligare ett antal gånger. Varje 
författare till denna litteraturstudie gjorde en egen analys för att få en ökad 
trovärdighet och därefter sammanfördes de. Enligt Willman et al. (2006) bör 
minst två personer oberoende av varandra sortera, granska och kvalitetsbedöma 
utifrån bestämda kriterier för att minimera subjektiviteten. Sortering, tolkning och 
sammanställning av riskfaktorer gick systematiskt tillväga enligt Willman et al. 
(2006). Utvalda aspekter (riskfaktorer) studerades, tolkades och sammanställdes. 

Alla riskfaktorer för POUR som identifierades i texten plockades ur och därefter 
sorterades och grupperades de med lika innebörd, där varje grupp fick en 
benämning.  
 I ”Typ av anestesi” ingår spinalanestesi, kombinerad epidural-spinalanestesi, 
lidocaindos vid spinalanestesi, generell anestesi där muskelrelaxerande läkemedel 
använts och generell anestesi med barbiturater.  
Stor kirurgi, ljumskbråckskirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi och benign 
anorektal kirurgi ingår i gruppen ”Typ av kirurgi”.  
I gruppen som fick benämningen ”Kön” var det endast män som hade ökad risk 
för POUR.  
I en artikel hittades riskfaktorn tidigare blåstömningsproblem men där stod inget 
preciserat vad det var för typ av problem. I en annan artikel hittades riskfaktorn 
diabetes mellitus men i den artikeln hade författarna tolkat det som minskad 
känslighet i urinblåsans vägg. Båda dessa hamnade därför i gruppen ”Tidigare 
blåstömningsproblem”.  
Postoperativ epidural smärtlindring och opiater var de riskfaktorer som hittades 
och som placerades i gruppen ”Postoperativ smärtlindring”.  
En grupp fick namnet ”Alfaadrenerga läkemedel” och där hamnade riskfaktorn 
med samma namn samt Efedrin® som är ett alfaadrenergt läkemedel 
(alfaadrenerga läkemedel stimulerar de alfaadrenerga receptorerna och ges för att 
få en kärlsammandragning som ger ett högre blodtryck).  
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De övriga riskfaktorerna delades in i olika grupper och där fanns inga andra ord 
med annan innebörd och krävde ingen sortering. De var ålder, peroperativ 
vätskevolym, anestesitid, blåsvolym vid ankomsten till uppvakningsavdelningen, 
operationstid och BMI. När grupperingen var klar blev det tolv olika riskfaktorer. 
Dessa fördes in i tabell 1 för att se hur ofta de förekom i studierna och i vilken 
studie de förekom. Tabellen presenteras i resultatet. Därefter följer en beskrivning 
av varje riskfaktor för sig i resultatdelen i den ordning där den riskfaktor som 
förekom näst flest gånger osv. Då det fanns P-värde att tillgå som styrkte 
bevisvärdet för riskfaktorerna, redovisades de. 

RESULTAT 
I artiklarna återfanns 12 olika faktorer som bedömdes vara en risk för POUR. I 
tabell 1 presenteras en översikt som visar förekomsten av riskfaktorerna. 
Resultatet presenteras efter förekomst i fallande ordning. 
 
 
Tabell 1. Riskfaktorernas förekomst i artiklarna 
Artikel Typ 

av 
ane-
stesi 

Åld- 
er 

Per-
operativ 
vätske- 
volym 

Typ  
av 
kirurgi 

Ane- 
stesi- 
tid 

Kön  Blåsvolym  
vid 
ankomsten  
till  
uppvak-
nings- 
avd. 

Opera- 
tions- 
tid 

Tidigare  
blås- 
tömnings- 
problem 

Post- 
operativ  
smärt- 
lindring 

Alfa- 
Adre- 
nerga  
läke- 
medel 

BMI 

Feliciano  
et al. 

  X  X  X      

Gil  
et al. 

X  X X  X  X    X 

Keita  
et al. 

 X X X X  X X     

Lamonerie  
et al. 

X X      X     

Lau och 
Lam  

X X  X         

Lingaraj  
et al. 

X     X    X   

Ringdal  
et al. 

X  X  X X   X X X  

Shadle  
et al. 

 X     X      

Winther- 
Olsen och 
Nielsen 

X X X X X    X  X  

Förekomst av 
riskfaktorer 

6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 

 
Typ av anestesi  

I Gil et al. (2009) studie ingick 406 patienter som genomgått dagkirurgisk 
operation i spinalanestesi. Studien genomfördes under 2,5 år som en kohort-
studie. 187 patienter genomgick nedre extremitetskirurgi, 187 patienter 
genomgick ljumskbråcksoperation och 32 patienter genomgick benign anorektal 
kirurgi. Majoriteten i studien var män (>75%) och ASA-klass 2 eller 3 (>62%). 
ASA-klassificering innebär en funktionsbedömning av patienten, baserad på 
dennes aktuella hälsotillstånd utan hänsyn till typ av ingrepp som patienten skall 
genomgå där klass 1 motsvarar frisk patient och klass 5 motsvarar moribund 
patient (Halldin & Lindahl, 2005). Läkemedlet som gavs vid spinalbedövningen 
var lidocain. Det framkom i studien att en högre lidocaindos (P <0,01) ökade 
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risken för POUR. Om lidokaindosen ökades med 10 mg så ökade 
blåstömningsintervallet också med 10,1 minuter (P<0,001) (Gil et al., 2009). 

Lamonerie, Marret, Deleuze, Lembert, Dupont och Bonnet (2004) genomförde en 
prospektiv studie som löpte över en 3 månaders period (aug-okt, 2001). 
Patienterna var vuxna (18-91 år) och medelåldern var 52 år. Det totala antalet 
patienter var 177 och fördelningen var 124 män och 53 kvinnor. Spinalanestesi 
genomfördes på 19 patienter och 158 fick generell anestesi (sövning/narkos). 
Mätning av blåsvolymen utfördes i medel 135 minuter (50-340 min) efter 
ankomsten till uppvakningsavdelningen. I studien framkom att av samtliga 
patienter som fått spinalanestesi fick ca 58 % POUR, jämfört med patienter som 
fått generell anestesi där ca 20 % fick POUR. 

Lau och Lam (2004) inkluderade i sin studie alla inneliggande patienter som 
genomgick elektiv operation mellan januari 2002 och juni 2003. Antalet patienter 
i studien var 1448 (765 män och 683 kvinnor) med en medelålder på 58 år. 
Patienterna som utvecklade POUR randomiserades till att antingen få intermittent 
kateterisering eller kvarliggande kateter i 24 timmar efter operationen. I studien 
gjordes en jämförelse som visade att hos patienter som erhållit spinalanestesi var 
det 10 % som utvecklade POUR och i generell anestesi var det 3 %.  

I studien av Lingaraj, Ruben, Chan och Das De (2007) användes journaler för 
datainsamling på 125 patienter (109 kvinnor och 16 män) som genomgått 
knäplastik. Medelåldern var 67,5 år med spridning på 50-86 år. Riskfaktorerna 
som undersöktes var ålder, kön, typ av anestesi, operationstid och smärtlindring. 
Det framkom att kombinerad epidural-spinalanestesi gav 21.4–25% av patienterna 
POUR. 

Ringdal, Borg och Hellströms (2003) syfte var att utforska förekomsten av och 
vilka faktorer som kan påverka tiden till patientens första postoperativa 
blåstömning. De använde i sin studie ett frågeformulär som fylldes i innan 
patienten lämnade uppvakningsavdelningen. Alla patienterna följdes till den första 
blåstömningen uppstod, antingen på uppvakningsavdelningen eller på 
vårdavdelningen. I studien inkluderades alla patienter som kom till den allmänna 
operationsavdelningen på ett universitetssjukhus i Sverige. 174 patienter varav 69 
män och 105 kvinnor ingick i studien som genomfördes under två veckor. Typ av 
anestesi (generell anestesi) var en signifikant riskfaktor för utvecklandet av POUR 
med 22 %. Det var framförallt när barbiturater och muskelrelaxerande läkemedel 
använts under anestesin som risken ökade. 

I Winther-Olsen och Nielsens (2007) studie deltog 307 patienter som antingen 
fick regional anestesi eller generell anestesi. Patienternas urinblåsa scannades tre 
gånger under tiden på uppvakningsavdelningen.  46 % av de som fått 
spinalanestesi fick POUR jämfört med 25 % i gruppen för generell anestesi.   

Ålder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Keita et al. (2005) genomförde en prospektiv observationsstudie på 313 patienter 
(128 kvinnor och 185 män) i Frankrike. Studien pågick under en 4 månaders 
period och patienterna inkluderades i den följd som de kom till 
uppvakningsavdelningen efter en planerad operation. Åldern var mellan 16-88 år 
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och genomsnittet 46 år. Hälften av patienterna genomgick ortopedisk operation 
och de andra var kirurgiska. 42 fick spinalanestesi och de andra erhöll generell 
anestesi. Av patienterna som var 50 år och äldre i studien fick 25.6 % POUR 
jämfört med 11 % av de som var yngre än 50 år.   

I studien av Lamonerie et al. (2004) gjordes en mätning av förekomsten av POUR 
och de bestämde även vilka riskfaktorer som var förknippade med POUR. Studien 
pågick under tre månader och deltagarantalet uppgick till 177 patienter. Av dem 
hade 158 patienter fått generell anestesi och 19 fått spinalanestesi. I studien 
framkom det att åldern (>60 år) var en riskfaktor för POUR. Patienterna (>60) år 
hade en längre operationstid än genomsnittet och flertalet hade fått spinalanestesi. 
Det framgick inte hur lång operationstiden var eller vilket antal patienter som fått 
spinalanestesi i studien. 

Lau och Lam (2004) ville fastställa de bästa praktiska riktlinjerna för hur man ska 
behandla POUR på uppvakningsavdelningen. I studien framkom det att hög ålder 
(P=0,006) var en signifikant riskfaktor för att utveckla POUR. Medelåldern på 
patienterna som fick POUR var 63.3 år jämfört med 57.4 år som inte fick det. 
Studiens resultat visade att risken för POUR ökade med stigande ålder. 

Shadle, Barbaro, Waxman, Connor och von Dollen (2009) ville undersöka vilka 
faktorer som ökar risken för POUR. Deltagarantalet var 176 patienter och 
medelåldern var 55 år. I studien kom det fram att hög ålder (P=0,0292) var en 
statistiskt signifikant riskfaktor för POUR. Medelåldern på patienterna som fick 
POUR var 67,1 år jämfört med 55,1 år för de som inte fick det. 

I studien av Winther-Olsen och Nielsen (2007)  visade det sig att stigande ålder 
var en riskfaktor, där 34.5 % av patienterna äldre än 50 år fick POUR. 

Peroperativ intravenös vätskevolym  

Feliciano, Montero, McCarthy och Priester (2008)  gjorde en retrospektiv studie 
genom datainsamling från journaler och tittade på tio olika faktorer som fastställts 
vara en risk för POUR. Övervägande män (75,5%) ingick i studien som varade i 
1,5 år. Resultatet visade att peroperativ i.v. vätska >750 ml (intravenös vätska 
given under operationen) kunde ge POUR, men det fanns inget starkt samband 
som kunde bevisa det. Däremot om i.v. vätska >750 ml peroperativt och lång 
anestesitid ≥121,25 minuter kombinerades fanns det ett starkt samband (P=0,00). 
Sambandet var inte beskrivet. 

I studien av Gil et al. (2009) såg de att en större mängd i.v. vätska >1000 ml 
peroperativt (P=0,021) kunde förlänga tiden till blåstömning med 7,1–12,0 
minuter. 

Keita et al. (2005) kunde se ett samband mellan peroperativ i.v. vätska >750 ml 
och POUR hos 25,3 % av patienterna i studien. Hos patienter som fick <750 ml 
förekom POUR med 8,4 %. 

Ringdal et al. (2003) upptäckte att peroperativ i.v. vätska >1000 ml ökade risken 
för POUR (P=0,001).  



11 
 

Winther-Olsen och Nielsen (2007) såg i sin studie att kolloider (blod, plasma och 
plasmaersättningsprodukter) gav större risk för att utveckla POUR. Det förekom 
hos 53,3% av patienterna som fått kolloider. 

Typ av kirurgi  

I Gil et al. (2009) framkom att ljumskbråcks- och benign anorektal kirurgi ökade 
risken för POUR (P <0,001 respektive P=0,086). De såg också att tiden fram till 
första postoperativa blåstömningen var 20 minuter längre för ljumskbråckskirurgi 
än nedre extremitetskirurgi.  

Keita et al. (2005) jämförde stor kirurgi och intermediär/liten kirurgi och kom 
fram till att stor kirurgi var förenat med större risk (37,5 %) att få POUR 
(P=0,0002). För patienterna som genomgått intermediär/liten kirurgi var siffran 
14 %. Stor kirurgi och intermediär/liten kirurgi var inte preciserat, men det fanns 
en referens till en klassificering av Dahmani et al. (2001).  

Även Lau och Lam (2004) fann att det var en ökad risk vid ljumskbråcks- och 
benign anorektal kirurgi. Det fanns ett samband mellan hög ålder, benign 
anorektal kirurgi och spinalanestesi som kunde förklara orsaken. Det stod inte 
beskrivet varför ljumskbråcksoperationer var förenade med en högre risk för 
POUR. 

Winther-Olsen och Nielsen (2007) kunde se skillnader i typ av kirurgi för att 
utveckla POUR, men det var inte statistiskt signifikant. Ortopedi och 
plastikkirurgi var de typer av kirurgi som var förenade med högre risk att drabbas 
av POUR. 

Anestesitid   

Feliciano et al. (2008) fann ett starkt samband mellan lång anestesitid (> 120 min) 
och större mängd i.v. vätska (>500 ml) peroperativt (P=0,00). Däremot fanns det 
ingen statistisk signifikans för att enbart anestesitiden påverkade risken för att 
utveckla POUR. 

I studien av Keita et al. (2005) kunde de se att anestesitiden var en riskfaktor för 
POUR. Det gällde en anestesitid på ≥ 80 minuter. 

Ringdal et al. (2003) kom fram till att en anestesitid på mer än två timmar var en 
riskfaktor för POUR. 

Winther-Olsen och Nielsen (2007) såg i sin studie att längden på anestesin var en 
faktor som påverkade risken för att utveckla POUR. Det fanns en statistisk 
signifikant skillnad (P=0,0104) där förekomsten ökade från 23,5% med en 
anestesitid på 0-60 minuter till 58.6% med en anestesitid på 181-240 minuter. Om 
anestesin varade > 240 minuter sjönk risken för POUR till 25 % eftersom 31.3 % 
av patienterna blev kateteriserade under anestesin. 
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Kön  
Gil et al. (2009)  såg i studien att män (P<0,001) löpte större risk för POUR. Det 
tog i genomsnitt ca 40 minuter längre tid för män än kvinnor innan de kunde 
tömma blåsan på uppvakningsavdelningen. 

Lingaraj et al. (2007) upptäckte att 25 % av männen löpte större risk för POUR 
jämfört med 5.5 % av kvinnorna. Författarna trodde att det beror på att männen 
har en ökad förekomst av mekanisk obstruktion i form av benign 
prostataförstoring eller urethrastriktur.  

Ringdal et al. (2003) såg att män >55 år löpte större risk för POUR. Det var inte 
manligt kön i sig utan kombinationen man och hög ålder som ökade risken. 

Blåsvolym vid ankomsten till uppvakningsavdelningen  
 
Feliciano et al. (2008) såg att patienter med en blåsvolym på >500 ml vid 
ankomsten till uppvakningsavdelningen löpte 3,6 gånger större risk att få POUR. 

Keita et al. (2005)  fann att en riskfaktor för POUR var blåsvolym på >270 ml. 

 I Shadle et al. (2009) var blåsvolymen i medeltal 100 ml större hos de som fick 
POUR. 

Operationstid  

Gil et al. (2009) fann att en 30 minuters ökning av operationstiden ökade tiden till 
blåstömning med 10,4 minuter i genomsnitt. Operationstiden var då en riskfaktor. 

I studien som gjorts av Lamonerie et al. (2004) upptäcktes att om operationstiden 
var längre än 120 minuter så var det en riskfaktor (P=0,001). 

Tidigare blåstömningsproblem  

Ringdal et al. (2003)  fann att tidigare anamnes på blåstömningsproblem var en 
signifikant riskfaktor för att utveckla POUR (P=0,05). Ett större antal, 41 % av de 
som fick POUR, hade tidigare blåstömningsproblem. Av de med tidigare 
blåstömningsproblem som inte fick POUR var antalet 23 %. 

Winther-Olsen och Nielsen (2007) visade på en högre risk (45 %) för patienter 
med diabetes mellitus för att utveckla POUR. Författarna kopplade problemet till 
en minskad känslighet i urinblåsans vägg. 
 
Postoperativ smärtlindring                                                                          

I studien av Lingaraj et al. (2007) såg de att epidural smärtlindring postoperativt 
var en ökad riskfaktor för POUR (P=0,009). Av patienterna som fick postoperativ 
epidural- smärtlindring behövde 24,1 % kateteriseras jämfört med 3.8 % som fick 
patientkontrollerad smärtlindring och av de som fick intramuskulär smärtlindring 
blev ingen kateteriserad (a.a.). Patientkontrollerad smärtlindring är en metod som 
gör det möjligt för patienten att själv behandla sin smärta, detta sker genom en  
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datastyrd pump som kopplas till en tunn slang som mynnar i huden alternativt 
blodbanan eller ryggradskanalen.                                     

Ringdal et al. (2003)  såg att de patienter som erhållit opiater postoperativt innan 
första blåstömningen löpte en ökad risk för att utveckla POUR (P<0,01). Det finns 
inget beskrivet om hur lång blåstömningstid de patienter hade som inte fick 
opiater postoperativt. 

Alfaadrenerga läkemedel  

I Ringdal et al. (2003) framkom att alfaadrenerga läkemedel givna både pre- och 
peroperativt gav en högre risk för POUR. Av alla patienter som utvecklat POUR 
hade 35 % fått alfaadrenerga läkemedel jämfört med 17 % i gruppen som inte fick 
POUR.  

Winther-Olsen och Nielsen (2007) undersökte utvecklandet av POUR i relation 
till administrering av olika mediciner. Det visade sig då att det fanns statistisk 
signifikans för att erhålla POUR om patienten hade blivit behandlad med 
Efedrin® som är ett alfaadrenergt läkemedel. Av alla patienter som hade erhållit 
Efedrin® hade 43,8% utvecklat POUR vid ankomsten till 
uppvakningsavdelningen. 

BMI 

I studien av Gil et al. (2009) kom det fram att ett högre BMI var signifikant med 
ett kortare intervall till blåstömning (P<0,024) . Det fanns ingen förklaring 
beskriven eller vilket BMI som gäller.   

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis var det tolv olika riskfaktorer som förekom i artiklarna.  I 
resultatet framkom att ingen av dem var förekommande i alla studierna. Det var 
en stor spridning på riskfaktorerna och den vanligaste förekommande riskfaktorn 
hittades endast i sex artiklar. Nio av de tolv riskfaktorerna förekom i färre än 
hälften av artiklarna vilket även visade på den stora spridningen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

När syftet och sökorden var klara strävades det efter att hitta artiklar som var 
RCT-studier. Den planen fick överges då endast en artikel är en RCT-studie som 
ingår i resultatet. Den studien är gjord i två segment där den ena delen är en 
jämförande studie och den andra delen en observationsstudie på POUR. Enligt 
Friberg (2006) finns det ibland hinder för att kunna göra en RCT-studie. Urvalet 
kan då ske konsekutivt, dvs. löpande eller görs ett bekvämlighetsurval genom att 
ta med de personer som man hittar efter givna kriterier. Patienten får vara ”sin 
egen kontrollgrupp” genom att mätning sker före och efter en viss intervention 
(a.a.). Sex artiklar som ingår i denna litteraturstudie var gjorda som en 
observationsstudie (se artikelmatris bilaga 2). De resterande artiklarna var 
retrospektiva studier där journaler använts för datainsamling. 
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 Vi är medvetna om att studier med icke slumpmässigt urval kan ge deltagare som 
inte är typiska för den population som ska ingå i studien och därmed kan ge 
felaktiga resultat (Forsberg & Wengström, 2003). Konsekutivt urval är ibland den 
enda möjliga urvalsmetoden då man vill göra undersökningar på patienter (a.a.).  

Det blev inte så många träffar på våra sökord och ännu färre artiklar blev kvar när 
vi läst igenom dem, på grund av att väldigt få motsvarade syftet. Efter 
kvalitetsgranskningen fick vi ta med artiklar som bedömdes som medel enligt 
Willman et al. (2006) och hade en lägre grad i kvalitetsgranskningen enligt 
Carlsson och Eiman (2003). När valet stod mellan att ta med artiklar med samma 
bedömningsgrad valde vi den som var mest aktuell. Vi tog ett beslut att vi ville 
använda de studier som var mest aktuella och det kan kanske ha påverkat 
resultatet, men det behöver inte vara i negativ riktning. Den äldsta artikeln från 
resultatet är från 2003.  

Anledningen till att det inte fanns så många artiklar i ämnet tror vi beror på att det 
är olika specialiteter inom kirurgi och anestesi som är inblandade. POUR kan 
förekomma hos alla specialiteter. Vi hittade diagnosen i allmänkirurgi, ortopedi, 
plastikkirurgi, urologi, anestesiologi och gynekologi. Varje specialitet forskar om 
sitt eget område och då kanske det inte är så intressant att se hur urinblåsan 
påverkas. Inom urologi och gynekologi fanns många artiklar om operationer i 
urinblåsan eller i området intill urinblåsan och de artiklarna kunde vi inte ta med 
då det framgick att urinblåsan var påverkad av själva kirurgin. 

Det har varit ett problem att jämföra studierna då de har olika bedömning när det 
gäller definitionen av POUR och resultaten i artiklarna visade på väldigt olika 
siffror av förekomsten av POUR (se tabell 2). 

       Tabell 2. Definition av POUR och totala förekomsten av POUR 
Artikel Blåsvolym vid POUR Förfluten tid till 

POUR (första 
blåstömning på 
uppvaknings-
avdelningen ) 

Annan definition av 
POUR 

Totala 
förekomsten av 
POUR  

Feliciano  
et al. 

>500 ml   44.1% 

Gil  
et al. 

  Mätt tid till första 
blåstömning men  
ej angett när POUR 
inträffar  

För 3 % tog det 
>5 timmar till 
första blåstömning 

Keita  
et al. 

>600ml* >30 minuter*  16 % 

Lamonerie  
et al. 

>500 ml* >30 minuter*  44 % 

Lau och 
Lam  

  Full urinblåsa. Volym? 4.1% 

Lingaraj  
et al. 

  Kateterisering pga. 
oförmåga att  
tömma urinblåsan 

8 % 

Ringdal  
et al. 

>400 ml* >5 timmar* Patientens oförmåga att 
tömma  
urinblåsan vid symtom på 
behov* 

39 % 

Shadle  
et al. 

>366 ml (minsta värde 
av blåsvolym vid 
kateterisering) 

 Kateterisering pga. 
oförmåga att tömma 
urinblåsan 

5.7 % 

Winther- 
Olsen och 
Nielsen 

>300 ml   28.7 % 

* När flera definitioner förekommer orsakar någon av dessa ensam POUR eller en kombination av dem. 
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Någon studie har gjort bedömningen att det är tiden till första blåstömningen på 
uppvakningsavdelningen som är den avgörande faktorn (Keita et al., 2005; 
Lamonerie et al., 2004; Ringdal et al., 2003). De flesta har någon gräns på 
urinblåsans volym och det kan vara allt från 300 ml till 600 ml (Feliciano et al., 
2008; Keita et al., 2005; Lamonerie et al., 2004; Ringdal et al., 2003; Shadle et al., 
2009; Winther-Olsen & Nielsen, 2007). Baldini et al. (2009) rekommenderar att 
sätta gränsen vid >270 ml vid ankomsten till uppvakningsavdelningen. Joelsson-
Alm et al. (2009) sätter gränsen vid > 500 ml. Volymen i urinblåsan bör inte 
överstiga 400 ml och då behövs det en tömning cirka var 4-5 timme enligt Almås 
(2002). Vi har sett när vi tittat på studierna i resultatet att när urinblåsans volym 
vid POUR är mindre har antalet som fått POUR varit större och tvärtom. 
Variationen på antalet som fått POUR har varierat från 4.1 % - 44.1 %. Det är i 
enlighet med vad Joelsson-Alm et al. (2009)  och Baldini et al. (2009) säger att 
incidensen för POUR i olika studier varierar stort mellan 0,5 % till 70 %. Vi har 
fått se varje studie för sig och vad de kommit fram till som är signifikant för 
POUR.   
 
Ett annat problem har varit att de olika studierna har tittat på riskfaktorerna på 
olika sätt. En del har redan på förhand bestämt vilka faktorer de ska studera 
medan andra har sett på alla riskfaktorer som framkommit, vilket har gjort det 
svårt för oss att jämföra resultaten och kan ha påverkat resultatet i denna 
litteraturstudie. 
 
Det har varit en fördel att vara två som arbetat tillsammans med litteraturstudien 
eftersom vi haft många givande diskussioner där orden har vägts, idéerna har 
bollats, nya infallsvinklar har framkommit och vi har lett varandra in på rätt spår 
när vi ”gått vilse”. Vi har kommit fram till väldigt lika resultat i våra 
kvalitetsbedömningar av artiklarna. I de fall vi inte varit överrens har det ofta 
berott på att den ena har missat någon liten detalj som har gjort att det vägt åt det 
ena eller andra hållet och efter en kort diskussion har vi varit överens.  
Inom tidsramen för denna studie var det lämpligt att göra en systematisk 
litteraturstudie. Vi fick inkludera artiklar som var äldre än vi tänkt från början då 
önskemålet var att de skulle vara högst fem år gamla. Av de nio utvalda artiklarna 
var tre äldre än fem år.  
 
Vi har artiklar från olika världsdelar och det kan påverka resultatet eftersom 
förutsättningarna kan vara olika och kulturen i sjukvården kan vara annorlunda.  
Dels kan det vara fråga om t ex olika material när det gäller urinkatetrar, eller kan 
det finnas stora skillnader i journalföring och saknas rapportsystem för olika typer 
av komplikationer. Det kan också vara så att vissa komplikationer inte 
uppmärksammas pga. sämre eller brist på övervakningsutrustning. 

Resultatdiskussion 

Vi blev mest förvånade av att ett ökat BMI i Gil et.al. (2009) minskade risken för 
att utveckla POUR. Tyvärr framgick det inte någon förklaring på detta. Vår 
erfarenhet är att patienter med högre BMI lättare får POUR p.g.a. att de har 
svårare att komma ur sängen och gå på toaletten eller tömma urinblåsan 
sängliggandes. 
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Vår egen förförståelse är att risken för POUR beror på väldigt många faktorer och 
det går oftast inte att förutsäga vilken patient som ska drabbas. I vårt resultat 
framkom tolv olika riskfaktorer men ingen av dem var förekommande i alla 
studierna vilket bekräftar våra erfarenheter.  
 
I Michelson et al. (1988) framkom ett samband mellan olika riskfaktorer (a.a. 
1988) vilket även sågs av Koch, Grinberg och Farley (2006), som menar att 
utvecklandet av POUR påverkas av multipla faktorer. De menar att en effektiv 
prevention av POUR måste skräddarsys till varje enskild patient inför varje typ av 
operation (a.a.). Baldini et al. (2009) pekar på den varierande spridningen när det 
gäller frekvensen av POUR, vilket reflekterar dess multifaktorella etiologi och 
brist på en enhetlig definition. Detta förklarar varför vi haft svårt att sammanställa 
de enskilda riskfaktorerna för POUR eftersom flera studier pekar på att orsaken 
kan vara en kombination av flera olika riskfaktorer.  
 
Det ställer i sin tur krav på sjuksköterskan att ha en kunskap om vilka riskfaktorer 
som finns och att kunna använda dem för att göra en individuell bedömning inför 
varje enskild patient. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning från Socialstyrelsen 
(2005) överrensstämmer med detta.  

Enligt innebörden av den teoretiska referensramen kan expertsjuksköterskan se 
vad som krävs i den specifika situationen som exempelvis risk för att utveckla 
POUR innebär. Att tidigt upptäcka och förebygga utvecklandet av POUR och 
undvika kateterisering är en viktig uppgift för sjuksköterskan för att minska 
patientens lidande och bevara värdigheten hos patienten. I situationer där 
valmöjligheten finns att vänta på att patienten ska tömma blåsan eller kateterisera 
måste sjuksköterskan utgå ifrån den konkreta situationen eftersom det finns 
multipla orsaker till POUR. En expertsjuksköterska har kompetens för vad 
onödiga tekniska procedurer som kateterisering kan innebära. Hon/han har också 
kompetens för att argumentera för lämpliga modifieringar av behandlingar som 
inte hjälper patienten. Det kan både vara att kateterisera eller att undvika 
kateterisering när det inte anses nödvändigt, samt verka för att förbättringsarbete 
kommer till stånd och därmed kvalitetssäkra vården.                                

Implementering 

Baldini et al. (2009) menar att en effektiv prevention av POUR måste skräddarsys 
individuellt till varje patient inför den elektiva operationen.  

Enligt Rosseland, Stubhaug, Breivik, Medby och Larsen (2002) är det viktigt med 
trygga rutiner för övervakning av POUR. Klinisk värdering av urinretention är 
inte pålitlig nog och en rutinmässig kateteriseringsprocedur är krävande både för 
patient och för sjuksköterska. Intermittent kateterisering var sjätte timme är inte 
tillräckligt för att förebygga skador av urinblåsan. Studier har visat att användning 
av Bladderscan täcker behovet av en säker och användarvänlig diagnostik. Det 
finns grund för att tro att sådan icke invasiv diagnostik kombinerat med 
intermittent kateterisering kan förebygga allvarliga komplikationer av POUR 
(a.a.).  

Även Luger et al. (2008) rekommenderar att monitorera blåsvolymen med 
Bladderscan istället för rutinmässig kateterisering. Monitorering rekommenderas 
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även efter spontan blåstömning eftersom det har visat sig att patienten ändå kan ha 
residualvolym i urinblåsan. De menar att monitoreringen ska börja redan på 
vårdavdelningen och sedan ska mätning ske kontinuerligt en gång per timme på 
uppvakningsavdelningen. Detta ska fortsätta tills spontan blåstömning sker eller 
tills patienten blir kateteriserad. Blåsan bör kateteriseras när den innehåller 300 ml 
eller mer. De har konstruerat ett flödesschema som underlättar vid kontroll och 
behandling av POUR på vårdavdelningen, preoperativt, i slutet av operationen, 
postoperativt på uppvaknings- och vårdavdelningen (a.a.).  
Vi har gjort en översättning och bearbetning av deras rekommenderade 
flödesschema som skulle kunna implementeras i patientvården (se bilaga 3). Ett 
sådant schema innebär att alla skulle övervaka och behandla patienterna för 
POUR på samma sätt och det i sin tur skulle kunna öka vårdkvaliteten för 
patienten i samband med sin elektiva operation. För att kunna börja använda det 
(ev. i modifierad form) måste det godkännas av urologerna och anestesiologerna 
på vårt sjukhus. Det skulle också innebära att vårdavdelningarna skulle behöva 
köpa in en Bladderscan (ev. dela) för att kunna scanna patienterna regelbundet. 
 
Slutsats 

I denna studie blir vår slutsats att använda flödesschema och bladderscan för att 
tidigt upptäcka och förhindra utvecklingen av POUR och därigenom minska på 
antalet kateteriseringar. Det kommer troligen att minska patientens lidande. Det 
kan innebära ett hot mot patientens integritet att sätta en kateter och om man 
istället lyckas få patienten att tömma urinblåsan spontant bevaras värdigheten hos 
patienten. 

Om patienten ändå skulle bli kateteriserad med intermittent kateterisering eller 
KAD ska det finnas dokumenterat en indikation på varför patienten ska ha KAD 
och en ordination med tänkt behandlingstid (Almås, 2002). Socialstyrelsen (2010) 
skriver att mycket strikta indikationer för inläggning av KAD ska användas och en 
KAD ska alltid ordineras av läkare (a.a.). De andra patienterna kan kanske 
observeras med hjälp av Bladderscan och behöver då bara erhålla en intermittent 
urintappning vid behov. Detta minskar riskerna för infektion och andra 
kateterrelaterade skador hos patienten och det leder till att vården blir 
kvalitetssäkrad.  

Det vore bra om det kunde bli en enhetlig definition av POUR både nationellt och 
internationellt, dels för att lättare kunna jämföra olika studier och dess resultat och 
dels för att sjukvårdspersonalen ska veta vid vilken blåsvolym patienten behöver 
tappas. Annars blir det godtyckligt och det är då inte evidensbaserad vård. 
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Bilaga 1 . Sökvägar och urval 
Databas Sökord Träffar 

antal 
Komb. 
sökord 

Träffar 
antal 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Dub- 
letter 

Medline 
 
 

1. Urinary 
Retention 

2. Postoperative care OR 
complications OR 
period 

3. Surgical procedures, 
elective OR 
postoperative 
complications 

4. Komb. sökord 
 
 
5. Limits fulltext,  
        humans 

 
6. Riskfactors 
7. Postoperative 

complications 
8. Urinary retention 
9. Komb. sökord 

 

2045 
 
126948 
 
 
 
 
 
114225 
 
 
 
99 
 
 
312001 
101667 
 
2045 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 AND 
2 AND 
3 
 
 
 
 
 
 
 
6 AND 
7 AND 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
A, B, 
C, D 
 
 
 
 
4 
B, D, F, 
H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Cinahl 1. Urinary retention 497      
 2. Postoperative 

complications 
12798      

 3. Komb. sökord  1 AND 
2  

66    

 4. Risk factors 1105      
 5. Komb. sökord  3 AND 

4 
16 4 2 

G,I 
 

ELIN 
 

1. Urinary retention 1851      

 2. Risk factors  1 AND 
2 

75    

 3. Postoperative  1 AND 
2 AND 
3 

25 3 2 
D,E 

1 

 
Artiklarna (n=9) är utmärkta med följande bokstäver:  
 

A. Feliciano et al., USA, 2008   
B. Gil  et al., Spanien, 2009 
C. Keita et al., Frankrike, 2005 
D. Lamoniere et al., Frankrike, 2004 
E. Lau & Lam, Hong Kong, 2004 
F. Lingaraj et al., Singapore, 2007 
G. Ringdal et al., Sverige, 2003 
H. Shadle et al., USA, 2009 
I. Winther-Olsen & Nielsen, Danmark, 2007
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Bilaga 2 (1:3). Artikelmatris över vetenskapliga artiklar i litteraturstudien (n=9) 
Land och 
publikationsår 
 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Bedömn. 
1* 

Kvalitet 
Bedömn. 
2** 

USA  
2008 

Feliciano 
et al. 

A retrospective, descriptive, 
exploratory study evaluating 
incidence of postoperative 
urinary retention after spinal 
anesthesia and its effect on 
PACU discharge 

Undersöka om ett signifikant 
antal patienter på 
uppvakningsavdelningen 
skulle ha nytta av ett nytt 
protokoll med riktlinjer för 
tidiga insatser när det gäller 
POUR 

Kvantitativ 
Retrospektiv 
Datainsamling från 
journaler 
n=102  
Medelålder 47,4 år 
Män75,5 %  
Kvinnor 24,5 % 
Pågick 1,5 år 
Hade bortfall av vissa data 
på patienter i början och 
förlängde då studien 

Riskfaktorer för POUR var 
peroperativ i.v. vätskevolym 
och blåsvolym vid 
ankomsten till 
uppvakningsavdelningen 

Medel Grad 2 
79 % 

Spanien  
2009 

Gil  
et al. 

Factors associated with delayed 
postsurgical voiding interval in 
ambulatory spinal anesthesia 
patients: a prospective cohort 
study in 3 types of surgery 

Analysera hur postoperativ 
blåstömning påverkades av 
olika faktorer 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Observationsstudie 
n=409 
Män 75,1 % 
Kvinnor 24,9% 
Medelålder 43,1 år 
Pågick under 2,5 år 
Bortfall (n=3) 

Riskfaktorer för POUR var 
kön, BMI, typ av kirurgi, typ 
av anestesi, operationstid, 
och peroperativ i.v. 
vätskevolym. 

Bra Grad 1 
98 % 
 
 
 
 
 
 
 

Frankrike 
2005 
 
 
 
 
 
 
 

Keita  
et al. 

Predictive factors of early 
postoperative urinary retention 
in the postaneshesia care unit 

Att identifiera riskfaktorer 
för tidig POUR på 
uppvakningsavdelningen 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Observationsstudie 
n=313 
Män 185 
Kvinnor 128 
Medelålder 46 år 
Pågick under 4 mån 
Bortfall ej beskrivet 

 Riskfaktorer för POUR var 
peroperativ i.v.vätskevolym, 
ålder, typ av kirurgi, 
operationstid, anestesitid och 
blåsvolym vid ankomsten till 
uppvakningsavdelningen 
 

Bra Grad 1 
81 % 

*)Kvalitetsbedömning 1 enligt Willman et al. (2008). 
**)Kvalitetsbedömning 2 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Bilaga 2 (2:3). 
Land och 
publikationsår 
 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Bedömn. 
1* 

Kvalitet 
Bedömn. 
2** 

Frankrike 
2004 

Lamonerie 
et al. 

Prevalence of postoperative 
bladder distension and urinary 
detection by ultrasound 
measurement 

Att mäta förekomsten av 
POUR med ultraljud och 
bestämma vilka riskfaktorer 
som är associerade med 
POUR 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Observationsstudie 
n=177  
Män 124 
Kvinnor 53 
Medelålder 52 år 
Pågick under 3 mån. 
Bortfall ej beskrivet 

 Riskfaktorer för POUR var 
ålder, typ av anestesi och 
operationstid 

Medel Grad 2 
76 % 

Hong Kong 
2004 

Lau och 
Lam 

Management of postoperative 
urinary retention: A randomized 
trial of  in-out versus overnight 
catheterization 

Att fastställa de bästa 
praktiska riktlinjerna för hur 
man ska behandla POUR på 
uppvakningsavdelningen 

Kvantitativ 
Prospektiv 
RCT 
n=1448 
Män 765 
Kvinnor 683 
Medelålder 58 år 
Pågick under 1,5 år 
Bortfall ej beskrivet 

Riskfaktorer för POUR var 
ålder, typ av kirurgi och typ 
av anestesi 

Bra Grad 2 
79 % 

Singapore 
2007 

Lingaraj  
et al. 
 

Identification of risk factors for 
urinary retention following total 
knee arthroplasty: a Singapore 
hospital experience 

Undersöka frekvensen av 
och riskfaktorer för POUR 
efter total knäplastik 

Kvantitativ 
Retrospektiv 
Datainsamling från 
journaler 
n=125 
Män16 
Kvinnor109 
Pågick under 1 år 
Bortfall ej beskrivet 

Riskfaktorer för POUR var 
kön, typ av anestesi och 
postoperativ smärtlindring 

Medel Grad 2 
79 % 

*)Kvalitetsbedömning 1 enligt Willman et al. (2008). 
**)Kvalitetsbedömning 2 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Bilaga 2 (3:3). 
Land och 
publikationsår 
 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Bedömn. 
1* 

Kvalitet 
Bedömn. 
2** 

Sverige  
2003 

Ringdal  
et al. 

A survey on incidense and 
factors that may influence first 
postoperative urination 

Att undersöka förekomsten 
av POUR och vilka faktorer 
som kan påverka patientens 
första blåstömning 
postoperativt 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Observationsstudie 
n=174 
Män 69 
Kvinnor 105 
Medelålder män 45,1 år 
Kvinnor 51,1 år 
Pågick under 2 veckor 
Bortfall ej beskrivet 

Riskfaktorer för POUR var 
kön, anestesitid, tidigare 
blåstömningsproblem, typ av 
anestesi, alfaadrenerga 
läkemedel, postoperativ 
smärtlindring och 
peroperativ i.v.vätskevolym 

Bra Grad 1 
89 % 

USA  
2009 

Shadle  
et al. 

Predictors of postoperative 
urinary retention 

Undersöka vilka faktorer 
som ökar risken för POUR 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Observationsstudie 
n=176 
Män 76 
Kvinnor 100 
Medelålder 55,1 
Bortfall ej beskrivet 
 

Riskfaktorer var ålder och 
blåsvolym vid ankomsten till 
uppvakningsavdelningen 

Medel Grad 3 
68 % 
 

Danmark 
2007 

Winther-
Olsen och 
Nielsen 

A study into postoperative urine 
retention in the recovery ward 

Att mäta frekvensen av 
POUR och att identifiera 
riskfaktorerna för utveckling 
av POUR 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Observationstudie 
n=307 
Bortfall ej beskrivet 

Riskfaktorer för POUR var 
ålder, typ av anestesi, typ av 
kirurgi, tidigare 
blåstömningsproblem, 
peroperativ i.v.vätskevolym  
och alfaadrenerga läkemedel 

Medel Grad 2 
72 % 

*)Kvalitetsbedömning 1 enligt Willman et al. (2008). 
**)Kvalitetsbedömning 2 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Bilaga 3.  Flödesschema för övervakning och behandling av POUR. Översättning 
och bearbetning efter Luger et al.(2008). 
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